
ประกาศคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. *>๕๕๘

โดยที่เป็นการลมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์นละเงื่อนไซในการสอบสวน การลงโท'ษทางวินัย การให้ออกจากราซการ การอุทธรณ ์ และ 
การร้องทุกข์ลงวันที่๔ มกราคมพ.ศ.๒๕๔๕ ให้เป็นบีจจุบันถูกต้องและเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญ้ติ 
ระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนห้องกี่น พ.ค.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนใขใบการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล 
แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วใปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) ประกอบมาตรา ๒๓ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนห้องทิน พ.ศ.๒๕ate ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดกระบี่ ในการประขุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อใปน้ี

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ซัอ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ี1ห้ใข้บังคับ ตงแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ใบการสอบสวบ การลงโท'ษทางวินัย การให้ออกจากราขการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ และหมวด ๕ 

ข้อ ๔ ใบประกาศนี้
“พนักงานเทศบาล” ให้หมายความรวมทิง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกใะทใน 

สังกัดเทศบาลนั้นด้วย



๒

หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการสอบสวบ 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒(£๕๘ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหบี่งเหตุใดตามหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนโขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อ'โปน้ี

(ร)) ขาดคุณสมบ้ติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส่าหรับพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๕ (๔) 
(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบํตหน้าท่ีราชการของตนไต้โดยสม่ําเสมอ ตามข้อ ๖ (ร))
(๓) ไม่สามารถปฏิบํตราขการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕)
(๔) หย่อนความสามารถ'ไนอับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าท ี่ราขการ หรือ 

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ถ้าให้รับราขการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราขการ ตามข้อ ฅเ 
(๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนจึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัตพอที่จะพิง 

ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราขการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเร่ืองท่ีถูกสอบสวน ถ้าให้รับราขการต่อไปจะ 
เป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘

(๖) ต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกใน 
ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ จ่ึงยังไม่ถีงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก 
ราฃการ ตามข้อ ๙

ให้ผู้บั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณา 
อุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหมวดนี้

การอุทธรณ์1ม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำส่ังลงโทษทางวินัย หรือคำส่ังให้ออกจากราซการ 
ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจรืงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็บว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย 

หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมีอขื่อและที่อยู่ 
ของผู้อุทธรณ์

ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ใน 
หนังสีออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยีนหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาบั้นต่อ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง แล้วแต่กรณี 
ภายในสามสิบวับนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์

ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิรับ 
บำเหน็จตกทอดของผู้บั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้

กรณีมีทายาทหลายคนทดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมียนไร้ความสามารถก็ด ทาก 
ทายาทเหล่าบั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหบี่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธิปฏิบัติราขการทาง 
ปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดย 
อนุโลม



๓

ข้อ ๘ ผู้มสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรีอบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทธรณ์ 
แทนได้ ในกรณ์มีเหตุจำเป็นอย่างหนี่งอย่างใด ดังต่อใปน้ี

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์1ด้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างป่ระเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด 
(๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนี่ง ให้ทำเป็นหนังสีอลงลายมีอซึ่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่ 

สามารถลงลายมีอซึ่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือซึ่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้ 
มืหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย

ข้อ ๙ การอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเรื่อง'ให้ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มี 
มติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามน้ัน

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนี่งให้เป็นที่สุด 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๘<๕ วรรค 

สาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวบการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕

ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
แล้วแต่กรณี มีอำนาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๒ เพี่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐาน 
อ่ืน หรือเอกสารที่เก ี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรืที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถ้ง 
ประโยชน์ในการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นเป็นเรื่อง  ๆไป

ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงาน 
เทศบาลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ด้งต่อไปน้ิ

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ 
ออกจากราชการ

(๒) มีส่วนได้เสิยในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ 
ออกจากราชการ

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวห'' หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บัใคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สิบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมนิดามารดา หรือร่วมนิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 

หรือผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
(๖) มีเหตุอ่ืนท่ีอาจทำให้เสียความเป็นธรรม



๔

การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอกรรมการพนักงานเทศนาลผู้ฟ้จารณา 
อุทธรณ์นั้น ดัองแสดงข้อเทจจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หริอแจ้งเพมเดิมเป็น!หนังสือ 
ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอคณะกรรมการพนักงานเทศนาล แล้วแด่กรณ์ เรั๋ม 
พิจารณาอุทธรณ์

เมื่อมิเหตุหริอมิการคัดค้านดามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอ 
กรรมการพนักงานเทศนาลผู้นั้น จะทอนคัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก์ได้ ล้าผู้ถ ูกคัดค้านนั้นมิได้ขอถอน 
คัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอประธานกรรมการพนักงานเทศนาลแล้วแด่ 
กรณ์ พิจารผาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเหนว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อล้อ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราน และมิให้ 
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแด่ประธานอนุกรรมการพิจารผาอุทธรณ์นละร้องทุกข์ หริอประธานกรรมการ 
พนักงานเทศนาล พิจารณาเหนว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ด้งกล่าวจะเป็นประโยชน์ย,งกว่า 
เพราะจะทำให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นกัใด้

กรณ์ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอประธานกรรมการพนักงานเทศบาล 
แล้วแด่กรณ์ ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารผาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอประธานกรรมการพนักงาน 
เทศนาลผู้น ั้นถอนคัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หริอกรรมการ 
พนักงานเทศนาล แล้วแต่กรผ ที่เหลอชื่งเข้าประชุมในคราวนั้นเสือกกันเองหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ 
ประชุมแทน

ข้อ ๑๔ เพี่อประโยขน่ในการนันระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ล้อว้นที่ผู้ถูกสั่งลงโทน หริอถูกสั่งให้ออก 
จากราชการ ลงลายมิอชื่อรันทรานคำสั่งเป็นวันทรานคำสั่ง

ล้าผู้ถูกส่ังลงโทษ หริอถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมิอชื่อรับทรานคำสั่ง และมิการแจ้ง 
คำสั่งให้ผู้นั้นทรานกันมอนล่าเนาคำสั่งให้ผู้นั้บ แล้วทำนันท็กลงว้น เดิอน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลง 
ลายมิอชื่อผู้แจ้งพร้อมนั้งพยานรู้เหนไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ล้อว้นท่ีแจ้งน้ันเป็นว้นทรานคำส่ัง

ในกรณ์ไม่อาจดำเนินการดามวรรคหนึ่ง หริอวรรคสองได้ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งล่าเนาคำสั่งทาง 
ไปรษณ์ย์ลงทะเนิยนตอนรันไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ชื่งปรากฎดามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้า 
วัน ให้ล้อว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หริอถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคำส่ังแล้ว

ข้อ ๑๔ การอุทธรณ์คัองทำเป็นหนังสิอล้งประธานกรรมการพนักงานเทศนาล พร้อมกับล่าเนา 
รันรองถูกคัองหนึ่งฉนัน โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หริอเทศนาลนั้น

การยื่นหริอส่งหนังส ืออุทธรณ ์ ผ ู้อ ุทธรณ ์จะยื่นหริอส ่งผ ่านนายกเทศมนดริก ัได ้ และให ้ 
นายกเทศมนดริดำเนินการตามข้อ ๑๙

ในกรผมิผู้นำหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประพ้นตรารันหนังสือ 
และลงทะเบียนรันหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่ร้บหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ล้อวันที่ 
รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์

ใน,กรณ์สฺงหนัง?น)อุทธรณ์ทางไปรษณ์ย์ ให้ล้อวันที่ที่.ทํการไปรษณ์ย์ต้นทางออกในรับฝากเป็น 
หลักฐานฝากส่ง หริอว้นที่ที่ทำการไปรษณ์ย์คันท'.งบ่ระทับตรารับท่ีชองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์

เม่ือได้ยื่นหริอส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหริอส่งคำแถลงการณ์หริอเอกสารหลักฐาน 
เพี่มเดิมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารผาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หริอคณะกรรมการพนักงานเทศนาลแล้วแต่ 
กรณ์ เร ิ่มพ ิจารผาอุทธรณ ์ล้ได้ โดยยื่นหริอส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารผาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หริอ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง



๕

ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาไต้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ ๖ และ 
ข้อ ๑๕ และยื่นหรือส่งภายในกำหนดIวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง

ในกรณีมีปีญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารผาไต้หรือไม่ ให ้คณะกรรมการ 
พนักงานเทคบาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารผา ให้คณะกรรมการ,พนักงาน 
เทศบาลแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสีอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลมีมติเป็นประการใด 
แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมีไต้

ใบกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารผา ให้ดำเนินการตามข้อ ๙ 
ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำ 

ความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารผาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ไต้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือ 
ส่งต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง เมื่อไต้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารผาอุทธรณ์ให้เป็นอี'นระงับ 

ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ในกรณีผู้อ ุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารผาทำความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารผา 

อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ให้รอการ 
พิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสืทธของผู้นั้น จะมีดำขอเข้ามา แทนที่ผู้ 
อุทธรณ์น้ัน หรือผู้มีส่วนไต้เสืยจะมีดำขอเข้ามาเอง

ดำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ล้าไม่มีดำขอดังกล่าวคณะกรรมการพนักงาบ 
เทศบาลจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ไดั

ข้อ ๑๙ ในกรณีนายกเทศมนตรีไต้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ไต้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้ 
นายกเทศมนตรืจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรับทราบคำสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ 
สำนวนการสืบสวบหรือการพิจารผาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และ;ข้อ ๒๖ 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดำเนินการทางวิน ัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการพนักงานเทศบาลภายใบเจ็ดวันทำการนับแต่วันไต้รับหนังสืออุทธรณ์

ในกรณีนายกเทศมนตรืชงเป็นผู้บังคับบัญขาที่ผู้อุทธรณ์ไต้โอนไปสังกัด ไต้รับหนังสืออุทธรณ์ตาม 
วรรคหมี่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใบสามวันทำการนับแต่วันไต้รับ 
หนังสืออุทธรณ์

ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากสำนวนการสิบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้น 
และสำนวนการดำเนินการทางวิน ัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมท้ังดำ 
ขี้แจงจากองค์ๆรปกครองส่วนท้องลน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงา■ นอ่ี'น*เองรัฐ ห้างหุ้นส่วน บรืษัห หรือ 
บุคคลใด  ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถํ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอี่นของร้ฐ ห้าง 
หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด  ๆ มาให้ก้อยดำขี้แจงข้อเท็จจริงเพี่อประกอบการพิจารณาไต้



๖

ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ทากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ทรือคณะกรรมการพนักงาบเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็บว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จำเป็’นแก่การ 
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจากึ1ด้

ในกรณีบัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประขุม ให้แจ้งนายกเทศมนตรีผู้ออกคำสั่ง 
ทรา'บด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรีอมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเป็น 
ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประขุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ใน 
การแถลงแก้ด้งกล่าว ให้นายกเทศมนตรีผู้ออกคำสั่งหรือผู้แทบเข้าพิงคำแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 

ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคหนื่งแล้ว 
ก. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทบทางวินัย
(๑) ถ้าเห็บว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกด้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์โดักระทำ 

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักข้ึนให้มีมติให้เพ่ืมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักน้ี'น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้ 

กระทำผิดวินัยอย่างไม,ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ใดักระทำ 

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ขึ้งเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดยให้ว่า 
กล่าวดักเตือนเป็นหนังสือกึโด้

(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย 
หรือพยานหลักฐานยังพิงไมได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ

(๖) ถ้าเห็บว่าข้อความในคำสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม

(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมลที่ควร 
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ดามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย พ.ศ ๒๔๔๘ 

ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏขัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และได้มีการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ 
ตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ต่อไป

(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควร 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราขการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไข'โบการสอบสวน ภารลงโทษทางวินัย พ.ศ ๒๔๔๘ ให้นำ (๗) มาใข้บังคับโดยอนุโลม

(๙) ถ้าเห็บว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพิอให้ม่ความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี



๗

การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติจiทม (๒) 
หรีอ {๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย

ในกรณ์มิผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทำร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี 
พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใข้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษด้งก?ทว และ 
ผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผไม่ได้ใช้ 
สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไมใด้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเซ่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

ข. กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดำเนินการถูกด้องตามกฎหมาย และเหมาะสน แก่กรณี 

แล้ว ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
, (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคำวินิจฉัยให้

ยกเลิกคำสั่งและให้นายกเทศมนตรีดำเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะ 

ให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณีเซ่นนี๋ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ 
ต่อไป

(๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรีอไม่เหมาะสม ให้มีคำวินิจฉัยให้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควร 
เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคำวินิจฉัยได้ตาม 
ความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามช้อบัญญ้ตของกฎหมาย

ข้อ ๒๒ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ 
สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติตาม 
ข้อ ๒๑

ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายกเทศมนตรึสั่งหรือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติด้งกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ 
โดยเร็ว

ข้อ ๒๔ในกรณีนายกเทศมนตรีสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น ให้ยื่น 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเทศบาลอื่นหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่คณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาลสังกัดเติมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้เอนไใ.สังกัดองค์กรปกครอ-ะส่วนท้องถิ่นอื่นหลังจ่าทฅผะกรรมการพนัทงาน 
เทศบาลสังกัดเดิมไตมีมติตามข้อ ๒๑ แล่ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้ 
อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารผาอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ทำความเห็บเสนออีก



๘

หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ข้อ ๒๖ เที่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เมื่อมิกรณีเป็นปีญหาขี้บระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารึอทำความเข้าใจ ฉะน้ัน เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญ๚ามิเหตุ 
เกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรึอไม่ปฏิบัติต่อตบให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรึอปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารึอกับผู้บ ังคับบัญชา ให้ 
ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟ้งหรึอสอบถามเกี่ยวกับป็ญหาดังกล่าว เที่อเป็นทางแห่งการทำความเข้าใจ 
และแกัป็ญหาที่เกิดชั้นในชั้นต้น

ถัาผู้อยู่ใดับังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหาร้อ หรึอปรึกษาหารึอแล้วไมได้รับคำชั้แจงหรึอได้ 
รับค’าช้ัแจงไม่เป็นท่ีพอใจ กิให้ร้องทุกข์ดามข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดเห้นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง 
หรึอไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรึอปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรึอม่กรณที่ไม่อาจมื่น 
อุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้นั้นมิสิทธร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ 
ร้องทุกข์

การร้องท ุกข ์ตามวรรคหมื่ง ในกรณ ์เหต ุแห ่งการร้องท ุกข ์เก ิดจากผู้บ ังค ับบ ัญชาอึ๋นท ี่ม ิใช ่ 
นายกเทศมนตรึ ให้ร้องทุกข์ต่อนายกเทศมนตรึ หากผู้ร้องทุกข์ไมได้รับคำชั้แจงจากนายกเทศมบตรึภายในสิบห้า 
วัน หรึอได้รับค’าช้ีแจงไม่เป็นท่ีพอใจ ให้ดำเบนการตามวรรคสาม

การร้องทุกข์กรณ์บายกเทศมบตรึไม่ด’าเนบการตามวรรคสอง หรึอกรณ์เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิด 
จากนายกเทศมนตรึ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เที่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทำความเหนเสนอ และคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลต้องพิจารณา 
วน้จฉัยให้แล้วเสรึจภายในเก้าสิบวันนับแต่วับที่เลขานุการคณะกรรมทารพนักงานเทศบาลได้รับเรื่องร้3งทุกข์ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลมิมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรึสั่งหรึอปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดย 
พลัน มต่ฃองคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลให้กิอเป็นที่สุด

ข้อ ๒๘ หนังสิอร้องทุกข์ต้องลงลายมิอชอและตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย 
สาระสำคัญที่แสดงข้อเทํจจรึงและป็ญหาของเรื่องให้เห้บว่าผู้บังคับบัญขาใข้อำบาจVIน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ 
ถูกด้อง หรึอไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรึอปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความ 
ประสงค์ของการร้องทุกข์

ล้าผู้ร ้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมทารพิจารณา 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรึอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณ์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้อง 
ทุกข์ หรึอจะทำเป็นหนังสือต่างหากกิได้ แต่ต้องมื่นหรึอส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทรรณ์และร้อง 
ทุกข์ หร ึอคณะกรรมการพน ักงานเหทบาลแล้วแต ่กรณ ี เวมพ ิจารณ าเร ื่องร ้องท ุกข ์ โดยยี':,'หรึอส่งต่อ 
คณะทรรมการพนักง่านเทศบาลโดยตรง



๙

ข้อ ๒๙ เพี่อประโยขน่ใบการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ทอวับที่ผู้ 

ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่ง'ใม่ยอมลงลายมอ'ขื่อรับทราบคำสั่ง และมการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอ,นสำเนา 

คำส่ังให้ผู้ถูกส่ัง แล้วบันทกลงวัน เดอบ ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมอขื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็น 
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวับที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งโล้โดยตรง และโล้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนา 
คำสั่งทางใปรษเนยลงทะเปียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง เน ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งขื่งปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ 
โดยส่งสำเนาคำสั่งไปให้สองฉบับเพี่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อ และวัน เดอน ปี ท่ี 
รับทราบคำสั่งส่งกลับคํนมา เพี่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเข่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวับนับนต่วับที่ 
ปรากฎในใบตอบรับทางไปรบณีย์ลงทะเปียบว่าผู้ถูกสั่งไล้รับเอกสารดังกล่าวหรือมืผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ 
สำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อและวัน เดอน ปีที่รับทราบคำสั่งกลับคบมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งไล้ทราบ 
คำสั่งแล้ว

(๒) ใบกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มืหลักฐานยีนยัน 
ว่าผู้รัองทุกข์รับทราบ หรือควรไล้ทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอับเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย หรือปฏิบัตให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ไล้มืคำสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรไล้ 
ทราบถืงการไข้อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ข้อ ๓๐ เม่ือไล้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหน่ึง ให้ประธานอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี มืหนังสิอแจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสิอร้อง 
ทุกข์ให้นายกเทศมนตรืทราบโดยเรืว และให้นายกเทศมนตรืส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพี่อประกอบการ 
พิจารณา ภายในเจ็ดวับทำการนับแต่วันไล้รับหนังสือ

ในกรณ ีนายกเทศมนตรีไล ้ร ับหน ังส ือร ้องท ุกข ์ท ี่ไล ้ย ึ่นหรือส ่งดามข ้อ ๒๗ วรรคส าม ให ้ 
นายกเทศมนตรีส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อโปยังคณะกรรมการพนักงานเทคบาล 
ภายใบสามวับทำการนับแต่วันทึ๋โล้รับหนังสือร้องทุกข์

ข้อ ๓๑ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ 
คณะกรรมการพนักงาบเทศบาล แล้วแต่กรณี พ ิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือ,โม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ 
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และใบกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักจานที่ 
เก ี่ยว,ข้องเพี่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบรืษัท หรือ 
บุคคลใด  ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บรืบัท ข ้าราชการ 
หรือบุคคลใด  ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง ข้อเห็จจรืง เพี่อประกอบการพิจารณาไล้

ใบกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะ?!นก‘.•รมการพิจารผาธุทธรณ์และร้องทุ่กิข์ 
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จำเป็นแก,การ 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสิยก็ไล้



๑0

ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญขาผู้เป็นเหตุแห่ง 
การร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเทศบาล 
ที่เก็ยวฃ้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประขุมครั้งบั้นได้ บั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อ 
ประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเช้าฟ้งคำแถลงการณ์ 
ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว 
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้คำบาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับ 

ช้องใจต่อผู้ร้องทุกข์บั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้คำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความคับ 

ช้องใจต่อผู้ร้องทุกข์บั้นไม่ถูกด้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไชโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายบั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้คำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับ 
ช้องใจต่อผู้ร้องทุกข์บั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข 
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(ร:) ถ้าเห็นว่าสมควรดำเน้นการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเน้นการได้ตามควรแก่กรณี

การพิจารณามีมติตามวรรคหนี่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประขุม 
ด้วย

ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติบั้นในโอกาสแรกที่ทำได้ ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการ 
ประขุมเสียก่อนก็ได้ และเม่ือได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลที่ม ีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย 
พ.ศ. ๒๕๕:๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓๕ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นให้อื่นเรื่องร้องทุกข์ 
ต่อคณะกรรมการช้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้บั้น

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น หลังจากได้อื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้ 
แล้ว แต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเติมยังน้ได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวช้อง ไปให้คณะกรรมการช้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถ่ินสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลสังกัดเติมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกเทศมนตรีสังกัดเติมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 
ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติชองคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดินบั้นไปให้คณะกรรมการช้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนห้องถ่ินสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีคณะกรรมการช้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมติบั้นไปให้บายกองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามบ้ัน แล้วแจ้งให้เทศบาลสังกัดเติมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้อง

ข้อ ๓๕ให้นำหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม



ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาพามประกาศบี้ สำหรับเวลาเริมต้น ให้นับวันถัดจากวับนรกแห่งเวลานั้น 
เป็นวันเรํ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิบ ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา(ทรงกับวับหยุดรา,ซการ ให้นับวันเริมเปิด 
ทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา

ข้อ ๓๗ ในกรณีพนักงาบเทศบาลใดัยื่นหรีอส่งหนังสิอรัองทุกข์ด่อนายกเทศมนดรีไว้แล้วก่อนวันที่ 
ประกาศบี้ใข้บังคับ และนายกเทศมนตริยังพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสริจ ให้นายกเทศมนตริส่งเรื่องร้อง 
ทุกข์ตังกล่าวไปให้นายกเทศมนตริสังกัดใหม่พิจารณาและดำเนบการต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี 6ๅ0 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมควร ข้นเงิน)
รองผูว่ารา,!!การจังMวัค รักษาราใ!การนVไน 

ผู้'ว่าราชทารจั,พวัคกระท่ี

ประธานกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกระที่



ประกาศคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัคกระบี่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์นละเงื่อนไขใบการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ to) พ.ศ. to<r๖๒)

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบๆลจังหวัด 
กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวับที่ ๓0 ธันวาคม 
๒๕๕๘ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาบเทศบาลผู้ซึ่งออกจากราชการ ให้เป็นมาตรฐาน).ดียวกับที่ 
บัญญัตไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและองค์กรกลางบริหารงาบบุคคลอื่น และลอดคล้อง 
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหบี่งที่ทำให้การบีองกันและปราบปรามการทุจริต 
สัมฤทธึ๋!ผลมากยิ่งขึ้น แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๓ แห่ง 
พระราขบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ใบการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวับที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกระบี่ ใบการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ร> ประกาศนี้เร ืยกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขใบการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ to ประกาศนี้ให้ใข้บังคับต้ังแต่วับท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๒๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓0 ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และให้ไข้ข้อความต่ อไปบ้ีแทบ

“ข้อ ๒๘ พนักงาบเทศบาลผู้ใดซึ่งออกจากราขการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหา 
เป็นหนังสือก่อนออกจากราซการว่า ขณะรับราขการไต้กระทำหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ล้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญขาของผู้บี้บหรือต่อผู้มีหนัาที่สืบสวบสอบสวบหรือตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้บี้น หรือมีกรณีถูก 
ฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่าในขณะรับราชการไต้กระทำความผิดอาญา อับมิใช่ 
เป็นความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรืม ีอำนาจ 
ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามท่ีกำหนดไว้ในหมวดบี้ต่อไปไต้เสมือนว่า 
ผู้นั้บยังมิไต้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายใบสามป็นับแต่วับที่ผู้บ้ีบออกจากราชการ

กรณีตามวรรคหนึ่ง ล้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ 
พนัก่งานเทศบาลผู้ใดออกจากร้าชกาไรแล้') ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจดำเนินการสืบสวบหรือพิจวระ.,''' 
ดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่กำหนดไว้ในหมวดบี้ต่อไปได้เสมีอบว่าผู้บี้นยังมิไต้ออกจากราชการ 
โดยต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วับที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่ง 
ลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้บี้บออกจากราชการ สำหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๔๖ 
จะต้องสั่งลงโทษภายใบสามปีนับแต่วันที่ผู้บี้นออกจากราชการ

/ในกรณี...



ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถีงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพ ิจารณา 
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงาบการดาเนิบการทางวินัยมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ 
ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวบการคำเนินการทางวินัยไน่ขอบด้วย 
กฎหมาย ให้นายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใบสองปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึง'ที่สุด หรือ 
มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา 
ปรากฎว่าผู้นั้บกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

ความในข้อน้ีมิให้ใข้บังคับแก,พนักงานเทศบาล ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการโว้ก่อบตามข้อ ๒๘” 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เปีบข้อ ๒๘/๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕:(ร:๘ ลงวันที่ ๓0 
ธันวาคม ๒๕๕๘

“ข้อ ๒๘/๑ ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการฟ ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาต ิหร ือ 
คณะกรรมกรรมการฟ้องกับและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีมติขี้มูลความผิดพนักงานเทศบาลผู้ใดซึ่งออกจาก 
ราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก,พนักงานเทศบาลผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขที่กำหนดไวิในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการฟ้องกับและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วแต่กรณี

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฎว่าผู้นั้บกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ”

ประกาศ ณ วันท่ี 5* สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-๒-

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่


